Dags att utöka dina
affärsmöjligheter?
Vi gör det lättare.

Abonnera
på en
aktivitetsbaserad
arbetsplats!

Kontakta
oss redan
idag.

Inspiration och
kompetensutveckling

Abonnera på
en arbetsplats.
Få tillgång
till tre orter.
Och resten av
världen!
När du abonnerar på en aktivitetsbaserad
arbetsplats i World Trade Center blir ditt
företag en del av ett världsomspännande
nätverk för internationell handel. Med 334
World Trade Centers i 92 länder har du tillgång till både kontakter och information som
får ditt företag att växa. Eller som vi brukar
säga: ”We know people who know people,
everywhere!”

När du abonnerar på en aktivitetsbaserad
arbetsplats i World Trade Center får du dessutom tillgång till ett stort utbud av utbildningar, seminarier och event som utvecklar
ledarnas och medarbetarnas kunskaper i
frågor som rör internationell handel, tillväxt,
ledarskap och finansieringsmöjligheter.
Utbildningarna genomförs i samarbete med
strategiskt utvalda och kvalitetssäkrade partners och våra seminarier behandlar ämnen
som konkreta tips i ditt företagande, omvärldsfrågor, företagskultur och värderingar
eller hur du får din internationella handel att
växa. Dessutom blir du en del i ett lokalt nätverk som träffas med jämna mellanrum när
vi arrangerar lokala frukostträffar och after
work-aktiviteter.

En service som får
både dig och dina
gäster att trivas

Aktivitetsbaserad arbetsplats med
möjligheter till affärsutveckling

Oavsett om du vill sitta i Malmö, Lund eller Helsingborg
får du tillgång till alla tre orterna när du abonnerar på en
aktivitetsbaserad arbetsplats – ABW (Activity Based Workplace). Här är varje kvadratmeter skräddarsydd för olika
typer av arbetsuppgifter. Bland annat finns tysta zoner
för koncentrerat arbete, avskilda sittgrupper för mindre
möten, ståbord för snabba möten och inspirerande mötesrum för kreativ brainstorming.

En toppmodern,
aktivitetsbaserad
arbetsmiljö

Professionella
nätverk och unika
möjligheter för ditt
företag att växa

I Malmö, Lund och Helsingborg
– alltid på bästa läge
I Västra Hamnen, mitt i den expansiva
Öresundsregionen, ligger WTC Malmö
– två moderna fastigheter med kontor,
kontorshotell, restauranger, konferens
faciliteter, gym, bank och butiker.
I Lund växer det nya WTC-området
fram strax intill Råby trafikplats vid
E22 – en helt ny stadsdel med två
toppmoderna kontorshus, Hotell Park
Inn by Radissonoch ett rymligt p-hus.
I Helsingborg ligger vår WTC-filial
i Radisson Blu Hotel, Helsingborg.
De aktivitetsbaserade arbetsplatserna finns på Skeppsgatan i Malmö
samt i Lund och Helsingborg.
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Gör ett smart val!
Lund
Malmö

Kontakta oss så berättar vi mer om
World Trade Center och vad vi kan
erbjuda dig och ditt företag!

Johanna Miceli, 010-471 58 51
Center Manager
Lund/Helsingborg
johanna.miceli@wtclund.se
Åsa Nilsson, 010-470 74 36
Center Manager WTC
Jungmansgatan, Malmö
asa.nilsson@wtcmalmo.se
Maths Mathson, 010-470 74 34
Kommersiell förvaltare
Skeppsgatan, Malmö
maths.mathson@wtcmalmo.se

wtcmalmo.se
wtclund.se
wtchelsingborg.se

